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1. INFECºIILE ANTEPARTUM (PRENATALE)

Clasic, sunt definite astfel infec¡iile care se pro-
duc înainte de debutul travaliului, în situa¡iile în
care membranele fetale sunt intacte.

1.1. Sursa de infec¡ie

Este constituitå de prezen¡a microorganismelor
patogene la mamå; mama poate fi infectatå sau doar
„colonizatå“.

Infec¡ia maternå. Reprezintå un factor de risc
important pentru infectarea produsului de con-
cep¡ie, de¿i infec¡ia maternå nu se complicå cu
infec¡ii embrio-fetale decât într-un procentaj relativ
redus din cazuri.

Trei tipuri de infec¡ie maternå sunt legate de un
risc infec¡ios crescut pentru produsul de concep¡ie:
infec¡iile urinare (în special cele netratate sau tratate
inadecvat), infec¡iile genitale (cervico-vaginite,
endometrite) ¿i – mai rar – septicemiile materne.
Pericolul infestårii embrionului sau fåtului este
crescut dacå mama este febrilå în cursul sarcinii,
chiar dacå nu poate fi demonstrat un focar infec¡ios
bine definit.

„Colonizarea maternå“. Este mai frecvent
întâlnitå la originea infec¡iilor embrio-fetale decât
infec¡ia maternå. Cea mai mare parte a bacteriilor
care constituie flora cervico-vaginalå (coci ¿i bacili
gram-negativi ¿i pozitivi, aerobi ¿i anaerobi) poate
fi patogenå pentru produsul de concep¡ie. Începând
din prima treime a sarcinii – în mod normal – nu-
mårul bacteriilor saprofite diminuå, în special al
celor anaerobe. La debutul travaliului înså, numårul
anaerobilor înregistreazå o cre¿tere însemnatå.

Infec¡ia fetalå este, de regulå, monomicrobianå;
nu este clarå ra¡iunea pentru care un anume germen
saprofit infecteazå mai frecvent fåtul decât al¡ii.

Frecven¡a infec¡iei ¿i „colonizårii“ bacteriene
materne este mai mare în mediile socioeconomice
mai defavorizate (ceea ce ¡ine, în parte, ¿i de supra-
vegherea defectuoaså a sarcinii, ca ¿i de îngrijirea
prenatalå deficitarå a gravidei); de aici rezultå un
risc crescut de infec¡ie materno-fetalå.

1.2. Cåile de realizare a infec¡iei

Existå douå modalitå¡i de contaminare ale em-
brionului ¿i fåtului „in utero“: calea transplacentarå
¿i infec¡ia prin contiguitate (fig.1).
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Calea transplacentarå. Infec¡ia produsului de
concep¡ie se realizeazå numai dupå formarea
primelor vilozitå¡i (pânå la nidare, oul are pu¡ine
schimburi cu organismul matern). Produsul de
concep¡ie este relativ apårat de infec¡ii în mediul
intrauterin, de obicei steril. Schimburile materno-
fetale sunt controlate de placentå.

Placenta este constituitå dintr-o parte fetalå,
ovularå ¿i o parte maternå. Partea fetalå este com-
puså, la rândul såu, de amnios, corionul conjunctiv
¿i vilozitå¡ile coriale. Acestea din urmå apar dupå a
2-a såpåmânå de via¡å intrauterinå. Vilozitå¡ile sunt
constituite dintr-un centru conjunctivo-vascular
(con¡inând vasele feto-placentare) ¿i din trofoblast
la periferie; trofoblastul e format din douå straturi
celulare: stratul intern al celulelor Langerhans (care
dispare cåtre 4 luni de via¡å i.u.) ¿i stratul extern,
sinci¡io-trofoblastul. Partea maternå este repre-
zentatå de caduca endometrialå, formatå dintr-un
strat profund (zona de decolare) ¿i un strat super-
ficial (lama bazalå), care se deta¿eazå odatå cu
placenta ¿i care este atinså de vilozitå¡ile coriale.
Unele vilozitå¡i coriale se ancoreazå puternic la
acest nivel, constituind vilozitå¡i crampon.

Fiziologia placentarå. Clasic, se admitea cå nu
existå în cursul sarcinii comunicåri între cele douå
circula¡ii – maternå ¿i fetalå. Totu¿i, spre sfâr¿itul

sarcinii, bariera placentarå devine tot mai per-
meabilå, mai sub¡ire, fiind comparatå cu endoteliul
alveolar pulmonar. Actualmente, posibilitatea pa-
sajului hematiilor este admiså în ambele sensuri.
Aceste pasaje transplacentare necesitå, probabil,
bre¿e placentare, pe care unii autori le considerå
normale spre finele sarcinii.

Referitor la trecerea transplacentarå a agen¡ilor
patogeni, trebuie notat cå numero¿i germeni au o
talie inferioarå hematiilor (virusurile, rickettsiile,
unele bacterii); pentru a explica pasajul altora s-a
invocat existen¡a formelor L, de talie micå, forme
care ar putea fi luate în condi¡ii nefavorabile.

Infec¡ia maternå realizeazå påtrunderea agen¡ilor
patogeni în sânge (bacteriemie, viremie, parazitemie).
Existå, teoretic, posibilitatea ca germenii patogeni
så treacå direct din sângele matern în sângele fetal,
fårå så infecteze placenta (sângele din arterele
uterine trece în camera interviloaså, apoi în venele
vilozitare ¿i în vena ombilicalå), dar – în realitate –
în aceste cazuri existå focare infec¡ioase placentare
eviden¡iabile histologic (leziuni de „placentitå“)
chiar dacå, aparent, placenta este indemnå macro-
scopic.

În cazul infectårii manifeste a placentei, se reali-
zeazå focare infec¡ioase placentare: focare ale
plåcii bazale (care se deschid în camera interviloaså,

Figura 1
Cåile de infectare in utero ¿i intrapartum a produsului de concep¡ie
(dupå M. Voyer, 1982)
1 – Calea transplacentarå; 2 – Calea transmembranarå; 3 – Calea transcutanat-mucoaså
(contaminare intrapartum)
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germenii ajungând la produsul de concep¡ie pe cale
sanguinå) sau focare ale plåcii coriale, care se
extind traversând corionul ¿i amniosul pânå la lichi-
dul amniotic; în acest din urmå caz se produce
infec¡ia lichidului amniotic (amniotitå).

Leziunile realizate la embrion ¿i fåt. Dacå
germenii patogeni proveni¡i din sângele matern
ajung în circula¡ie fetalå – direct sau prin releu
placentar – se produce o infec¡ie septicemicå a pro-
dusului de concep¡ie ¿i, secundar, infec¡ie amnio-
ticå. Când germenii patogeni proveni¡i din sângele
matern determinå o infec¡ie amnioticå cu releu pla-
centar, infec¡ia fetalå este secundarå ¿i produså, de
regulå, prin inhalarea lichidului amniotic infectat.

Calea de infec¡ie transplacentarå este modalitatea
de realizare a infec¡iilor congenitale de cåtre virusuri
(ex. virusul rubeolic, virusul citomegalic ¿.a.),
rickettsii, unele bacterii (ex. luesul congenital) ¿i
protozoare (ex. toxoplasmoza congenitalå).

Leziunile produsului de concep¡ie infectat pe cale
hematogenå transplacentarå sunt destul de caracteristice
¿i, în acela¿i timp, variabile în raport cu vârsta sarcinii
la care s-a produs atingerea embriofetalå:
• embriopatii la debutul sarcinii (ex. embriopatia

rubeolicå1) care pot conduce ¿i la avort;
• fetopatii, dupå primele 12 såptåmâni de via¡å

intrauterinå, care pot determina moartea intra-
uterinå a fåtului sau pot fi jugulate de mijloacele
de apårare ale acesteia, la na¿tere persistând
sechelele acestor infec¡ii;

• na¿terea la termen sau frecvent prematurå – a
unui copil care prezintå semnele unei infec¡ii
congenitale cu aspect septicemic, leziunile pre-
dominând la nivelul ficatului, splinei ¿i creierului.
Plåmânul scurtcircuitat hemodinamic în via¡a
fetalå este pu¡in interesat, iar tubul digestiv este,
de asemenea, frecvent indemn, exceptând situa-
¡iile în care a fost infectat secundar, prin degluti¡ia
lichidului amniotic contaminat de urinele fetale.
De notat cå infec¡ia intrauterinå se poate prelungi

pe toatå durata sarcinii (exemple fetopatia cronicå
rubeolicå, virusul putând fi izolat ¿i la nou-nåscut;
fetopatia toxoplasmozicå cu focare de infec¡ie,
precum cele retiniene, care se pot reactiva tardiv
dupå na¿tere etc.).

Argumente în favoarea diagnosticului infec¡iei
prenatale. Nu este întotdeauna u¿or de probat pasajul
transplacental al germenilor patogeni ¿i, în multe
cazuri, existå mai degrabå semne de prezum¡ie decât
argumente formale.

Probarea infec¡iei congenitale pe cale hemato-
genå transplacentarå se sprijinå pe urmåtoarele
argumente faptice:
• Eviden¡ierea agentului patogen în sângele ma-

tern, sângele placentar ¿i la prelevårile de la
produsul de concep¡ie postmortem sau intravitam
(rubeolå, virus citomegalic, toxoplasmozå, lues,
leptospirozå ¿.a.);

• Eviden¡ierea aceluia¿i germen în sângele matern
¿i fetal, în condi¡iile în care placenta nu a fost
examinatå sau leziunile gåsite la nivelul placentei
sunt nespecifice. În acest caz, argumente de diag-
nostic pot constitui probele serologice, semnele
clinice ¿i perioada de laten¡å scurtå pânå la
apari¡ia postnatal a semnelor bolii infec¡ioase (de
exemplu, listerioza neonatalå cu debut înainte
de ziua a 4-a este consideratå a fi expresia unei
infec¡ii intrauterine, în timp ce debutul afec¡iunii
dupå vârsta de 9 zile este consideratå ca semn
de infec¡ie produså intrapartum);

• Studiul leziunilor placentei ¿i cordonului ombilical,
care demonstrezå prezen¡a leziunilor specifice,
macro- sau microscopice (noduli inflamatorii
placentari în cazul listeriozei congenitale ¿i alte
infec¡ii intrauterine, leziuni de placentitå, evi-
den¡ierea agentului patogen în leziunile pla-
centare). Trebuie fåcute, totu¿i, unele rezerve în
aceste cazuri: a) izolarea aceluia¿i germen din
placentå ¿i sângele nou-nåscutului pot constitui un
argument pentru o infec¡ie transplacentarå, dar
punctul de plecare al infec¡iei nu este obligatoriu
hematogen, infec¡ia putând afecta placenta prin
contiguitate; b) leziunile placentare nu sunt întot-
deauna specifice (se pot întâlni leziuni inflamatorii
sau necrotice nespecifice, prezen¡a incluziilor se
întâlne¿te în multe infec¡ii virale ¿.a.); c) leziunile
placentare izolate nu sunt o probå absolutå a
infectårii produsului de concep¡ie;2  d) placenta
poate apårea macroscopic ¿i microscopic normalå,
dar aceasta nu exclude automat infec¡ia fetalå (pla-
centa poate fi traversatå de agentul patogen, fårå a
determina leziuni notabile, ¿i se poate realiza totu¿i
o infec¡ie a produsului de concep¡ie); e) integritatea
placentei nu poate fi afirmatå în absen¡a
examenelor histologice sistematice.
Observa¡iile la gemeni au un interes deosebit:

indiferent de tipul sarcinii gemelare, existå toate
¿ansele ca ambii fe¡i så fie infecta¡i în caz de conta-
minare transplacentarå (ex. toxoplasmozå, listeriozå
congenitalå ¿.a.).

1 Infec¡ia, interferând cu procesele normale de embriogenezå, determinå în acest caz un sindrom plurimalformativ.
2 Infec¡ia nu atinge obligatoriu produsul de concep¡ie.
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Dacå nou-nåscutul infectat este nåscut prin ope-
ra¡ie cezarianå, înainte de ruperea membranelor,
contaminarea in utero este certå, dar ea nu este
realizatå obligatoriu pe cale transplacentarå, deoa-
rece se poate realiza o infec¡ie amnioticå chiar cu
membrane aparent intacte (a se vedea mai jos).

Experien¡ele la animal permit – frecvent – så se
stabileascå dovada formalå a pasajului transpla-
centar al germenilor; trebuie så avem înså în vedere
urmåtoarele considera¡ii: a) patogenicitatea unui
aceluia¿i germen nu este obligatoriu identicå la om
¿i la animalul de experien¡å; b) placentele nu sunt
identice func¡ional la diverse specii; c) durata ges-
ta¡iei este diferitå.

În concluzie, în caz de infectare intrauterinå a
produsului de concep¡ie, calea hematogenå trans-
placentarå este mai des suspectatå decât poate fi
probatå ¿i diferen¡ierea de contaminare prin conti-
guitate este frecvent dificilå.

Infec¡ia prin contiguitate. Sursa de infec¡ie.
Punctul de plecare al infec¡iei este endometrul
uterin. El este contaminat cu germeni vaginali prin
manevre abortive sau chiar prin ascensiunea spon-
tanå a acestora (ascending placento-foetal infection);
de asemenea, infectarea endometrului se poate
realiza pe cale tubarå sau în cursul episoadelor bac-
teriemice.

Pornind de la acest focar de endometritå – care
este frecvent latentå ¿i trebuie întotdeauna cåutatå
sistematic – poate fi infectat produsul de concep¡ie.

Modalitatea de realizare a infec¡iei produsului
de concep¡ie. Endometrita este placa turnantå a
acestei modalitå¡i de infec¡ie; modul în care ger-
menii ajung la acest nivel ¿i disemineazå la fåt este,
deseori, dificil de determinat teoretic, produsul de
concep¡ie putând fi infectat:
a) pe cale sanguinå (germenii ajungând la placentå

sau vasele ombilicale, a se vedea mai sus);
b) pe cale amnioticå transmembranarå (infec¡ia

putând råmâne localizatå la lichidul amniotic ¿i
infectând secundar fåtul sau putând atinge in-
direct vena ombilicalå prin cordonul ombilical
sau placentå).
Frecven¡a acestor cåi de contaminare este divers

apreciatå de diver¿i autori; par så fie implica¡i în
realizarea infec¡iei prin contiguitate predominant
agen¡ii bacterieni.

Leziunile realizate la fåt. Dupå cum s-a aråtat
anterior, infec¡ia poate difuza la fåt pe mai multe
cåi ¿i poate determina atingeri pluriviscerale, fårå a
exista o localizare predominantå ¿i specificå. În caz
de sarcinå gemelarå, unii autori (de ex. Benirschke),
remarcå faptul cå geamånul situat mai aproape de
col este primul – dacå nu singurul – afectat de

infec¡ia ascendentå, chiar dacå existå anastomoze
vasculare importante între cele douå placente.

Argumente în favoarea diagnosticului infec¡iei
fetale realizate prenatal prin contiguitate. La
mamå, elementele care pledeazå pentru aceastå cale
de infec¡ie sunt:
• Existen¡a unei infec¡ii genitale nespecifice, pier-

deri sero-sanguinolente în cursul sarcinii; cul-
turile sunt indispensabile pentru identificarea
germenului cauzal la mamå ¿i copil;

• Existen¡a unei endometrite specifice (de etiologie
tuberculoaså, listeriozicå ¿.a.);

• Anamnestic, no¡iunea de manevre abortive.
Studiul histologic al placentei, cordonului om-

bilical ¿i al membranelor fetale poate demonstra
semne inflamatorii (aglomeråri de polimorfo-
nucleare, afectåri vasculare); leziunile per se nu sunt
absolut specifice, dar au o valoare orientativå.

2. INFECºIILE PERINATALE

Survin într-un moment situat de la începutul
travaliului ¿i pânå la finele expulziei. Ele afecteazå
un produs de concep¡ie pânå în acest moment
indemn ¿i, cel mai frecvent, la termen. Sunt infec¡ii
tardive ale produsului de concep¡ie, în principiu mai
pu¡in grave ¿i mai rar cu aspect generalizat în com-
para¡ie cu infec¡iile prenatale. Contaminarea pro-
dusului de concep¡ie se poate face, în principal, se-
cundar unei infec¡ii amniotice sau în cursul
pasajului pelvigenital.

2.1. Infec¡ia amnioticå

Lichidul amniotic apare foarte precoce în cursul
vie¡ii embrionare; el serve¿te ca mediu pentru dez-
voltarea intrauterinå a produsului de concep¡ie, ca
¿i la hidratarea fåtului. Turnoverul såu este foarte
rapid: la finele sarcinii existå un schimb de 4-8 l
apå/zi; dintre care fåtul înghite cca 500 ml/zi. Com-
pozi¡ia lichidului amniotic este asemånåtoare lichi-
dului extracelular; originea sa este controversatå.

Lichidul amniotic constituie un excelent mediu
de culturå pentru bacterii.

Infectarea lichidului amniotic se poate face –
teoretic – pe mai multe cåi:
• prin urina unui fåt deja infectat pe cale trans-

placentarå;
• pe cale transmembranarå, pornind de la un focar

de endometritå, înainte de debutul travaliului;
• pe cale transmembranarå, prin ascensiunea florei

vaginale din primele ore care urmeazå debutului
travaliului, ca ¿i în caz de deschidere largå a co-
lului (col beant) în cursul sarcinii;
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• prin ascensiunea directå a agen¡ilor patogeni din
cåile genitale materne, dupå ruperea membra-
nelor, ¿i cu atât mai mult cu cât ea este mai pre-
coce. Se poate considera, schematic, cå nu existå
infec¡ie înainte de 6 ore de la ruperea membra-
nelor; între 6 ¿i 12 ore infec¡ia este latentå, iar
dupå 12 ore de la ruperea membranelor, infec¡ia
este certå.

2.1.1. Surse de infec¡ie

Germenii patogeni provin din cåile genitale ma-
terne. A¿a cum s-a notat anterior, mama poate pre-
zenta semnele unei infec¡ii genitale active sau – mai
frecvent – este doar „colonizatå“ bacterian.

2.1.2. Modalitå¡i de realizare a infec¡iei amniotice

În cazul ruperii premature a membranelor sau
a ruperii prelungite a acestora în raport cu mo-
mentul debutului travaliului (peste 12-24 ore), este
posibil pasajul direct al germenilor patogeni din
cåile genitale materne spre lichidul amniotic pe
care-l infecteazå. Ruperea prematurå sau prelungitå
a membranelor constituie un important factor de
risc infec¡ios pentru fåt, dar ¿i reversul este adevårat
(infec¡ia amnioticå prealabilå favorizeazå ruperea
prematurå a membranelor, ceea ce face demersul
diagnostic mai dificil în practicå).

În cazul membranelor intacte, mecanismul
patogenic al infec¡iei amniotice este reprezentat de
infectarea polului inferior fetal, favorizatå de des-
chiderea colului (deschidere largå de col netratatå sau
tratatå insuficient, deschiderea colului la finele sarcinii).
Infec¡ia membranelor polului inferior fetal (corio-
amnioticå) se propagå la lichidul amniotic, pe care-l
infecteazå, afectând, secundar, produsul de concep¡ie.

2.1.3. Consecin¡ele asupra produsului de concep¡ie

Când infectarea se produce pe cale amnioticå,
bacteriile fiind inhalate sau înghi¡ite de fåt, se produc,
în principal, colonizarea respiratorie (nazofaringele,
orofaringele, urechea medie, arborele traheobron¿ic,
alveolele) ¿i/sau colonizarea digestivå. Acestea pot
sta la baza unor infec¡ii localizate ale nou-nåscutului,
cel mai frecvent, sau, mai rar, la originea unei infec¡ii
sistemice neonatale. Trebuie subliniat cå nu orice
colonizare cu agen¡i patogeni a produsului de con-
cep¡ie înseamnå automat infectarea acestuia (mul¡i
nou-nåscu¡i sunt coloniza¡i, înså relativ pu¡ini din
ace¿tia vor manifesta ¿i semne de infec¡ie).

2.1.4. Argumente în favoarea infectårii pe cale amnioticå
         a  produsului de concep¡ie

Elementele care permit argumentarea unei
infec¡ii pe cale amnioticå a produsului de concep¡ie
sunt:
• no¡iunea de rupere prematurå a membranelor ¿i

aspectul lichidului amniotic (tulbure, fetid);
• eviden¡ierea prezen¡ei agen¡ilor patogeni în li-

chidul amniotic (prin punc¡ie), în aspiratul gastric
la na¿tere sau în culturile prelevate din membrane;

• natura germenilor izola¡i din lichidul amniotic
¿i de la nou-nåscutul infectat, care sunt în special
germeni prezen¡i în cåile genitale materne
(enterobacteriacee gram- negative, streptococ
din grupul B, stafilococ);

• modul de prezentare clinicå a infec¡iilor neo-
natale, care este particular: intervalul de laten¡å
este superior celui din infec¡iile prenatale; atin-
gerea pulmonarå predominå, cu eviden¡ierea
germenilor în cåile aeriene inferioare ¿i alveole3;
se pot asocia manifeståri digestive datorate con-
taminårii tractului gastrointestinal prin degluti¡ia
lichidului amniotic infectat4; uneori existå afec-
tarea råspântiei orofaringiene ¿i germenii pot
ajunge în urechea medie prin trompa Eustachio,
în mod normal beantå la nou-nåscut.

2.2. Infec¡ia în cursul pasajului prin cåile genitale

În cursul na¿terii pe cale joaså, nou-nåscutul
poate fi contaminat direct în cursul pasajului prin
filiera pelvigenitalå. Infec¡ia neonatalå este, de
regulå, localizatå ¿i localizårile sunt predominante
la nivelul mucoaselor (mucoasa conjunctivalå,
faringianå, digestivå) ¿i la nivelul tegumentelor, care
pot fi escoriate în cursul pasajului.

Agen¡ii patogeni responsabili de aceastå mo-
dalitate de infec¡ie neonatalå sunt cei gåsi¡i în
leziunile genitale cronice: bacterii (gonococ,
Listeria, Moraxella), virusuri (herpes – virus
hominis tip 2), micelii (Candida albicons).

Argumente în favoarea acestei modalitå¡i de
infec¡ie sunt:
• eviden¡ierea focarelor de infec¡ie cronicå la

nivelul tractului genital matern;
• izolarea aceluia¿i germen din leziunile cutaneo-

mucoase de la nou-nåscut ¿i din secre¡iile din
cåile genitale materne;

• tipul particular al infec¡iei neonatale (debut mai
tardiv, localizare particularå a infec¡iei).

3 Pentru unii germeni, leziunile sunt specifice. Penetrarea intrapulmonarå a lichidului amniotic antreneazå apari¡ia în alveole a firelor de
lanugo, a celulelor corneene ¿i a meconiului.
4 Germenii sunt regåsi¡i în lichidul gastric alåturi de leucocite, ca ¿i în meconiu.
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3. INFECºIILE POSTNATALE

Sunt realizate cel mai frecvent prin contaminare
exogenå. În principiu, nou-nåscutul – ¿i în special
nou-nåscutul la termen – este relativ protejat fa¡å
de infec¡ia postnatalå prin anticorpii materni trans-
mi¿i transplacentar. În fapt, ace¿ti anticorpi pot fi
prezen¡i în sângele nou-nåscutului în titruri insufi-
ciente pentru a proteja nou-nåscutul (concentra¡ia
lor depinzând de expunerea maternå, anterioarå sar-
cinii, la agen¡ii infec¡io¿i, ca ¿i de calitatea råspun-
sului anticorpilor fa¡å de ace¿tia; în plus, unii anti-
corpi materni – cei din clasa IgM sau IgA – nu trec
insuficient de bariera placentarå).

3.1. Cåile de realizare a infec¡iei postnatale

Cåile de realizare a infec¡iei postnatale sunt
diverse: calea aerogenå (pentru virusurile respira-
torii, stafilococ patogen, streptococ, pneumococ,
germeni gram-negativi), calea digestivå (calea
fecal-oralå pentru enterovirusuri, rotavirusuri, E. coli
enteropatogeni), prin contact direct (transmitere
mutualå, de la obiecte contaminate – lenjerie, bi-
beroane, tetine, instrumente medicale, ace de
seringå). Infec¡iile postnatale se pot prezenta sub
formå de cazuri sporadice sau epidemice; în acest
ultim caz se realizeazå în special infec¡ii cutanate,
respiratorii ¿i digestive.

Este importantå identificarea sursei de infec¡ie,
cel mai adesea un subiect purtåtor al germenilor
patogeni (sånåtos sau bolnav) ¿i reprezentat de
mamå, persoane din anturajul familial sau din per-
sonalul de îngrijire.

3.2. Tipul de infec¡ie realizat la nou-nåscut

Infectarea nou-nåscutului în perioada postnatalå
realizeazå, cel mai des, infec¡ii localizate (cutanate,
respiratorii, digestive, conjunctivale etc.); mai rar
se produc infec¡ii sistemice (septicemii bacteriene
cu debut tardiv, dupå 7 zile de via¡å, extrauterinå
în general). Prematurul ¿i nou-nåscutul traumatizat
la na¿tere – categorii de copii supu¿i manevrelor
de terapie intensivå – ¿i nou-nåscu¡ii cu malforma¡ii
congenitale au un risc infec¡ios ¿i o frecven¡å cres-
cutå a infec¡iilor sistemice, adesea determinate de
agen¡i patogeni nozocomiali.

3.3. Argumente în favoarea infec¡iei postnatale

Înainte de afirmarea infec¡iei postnatale, trebuie
så fim siguri cå nou-nåscutul este indemn de o
infec¡ie pre- sau perinatalå, chiar latentå. Acest lucru
nu este întotdeauna u¿or de afirmat în practicå,
existând cazuri în care semnele clinice nu apar decât
tardiv, de¿i contaminarea este ante- sau perinatalå.
În acest caz este utilå tiparea germenilor, pentru a
determina originea exogenå a infec¡iei, asigurându-ne
cå agen¡ii patogeni sunt identici cu cei izola¡i la
personalul de îngrijire, la mamå sau în mediul am-
biant.

Alte argumente în favoarea infec¡iei postnatale
sunt constituite de demonstrarea infec¡iei la poarta
de intrare (de exemplu, de la nivelul plågii ombi-
licale infectate, germenii pot disemina secundar prin
vasele sanguine ale cordonului sau prin gelatina
wharton), precum ¿i de suspiciunea iatrogeniei
(manevre de reanimare – dezobstruc¡ia cåilor
aeriene, respira¡ie gurå la gurå sau gurå la sondå5,
intuba¡ie nazotrahealå, ventila¡ie asistatå, cateterism
ombilical, exsanguinotransfuzie6, tentative de gavaj
etc.).

În practicå, un agent patogen dat (viral, bac-
terian, protozoar, microbian) împrumutå de pre-
ferin¡å unele cåi de infec¡ie, dacå nu aproape de
fiecare datå acelea¿i:
• virusurile, protozoarele ¿i spirochetele infecteazå

produsul de concep¡ie mai ales pe cale hema-
togenå transplacentarå;

• enterobacteriile gram-negative, Listeria ¿i mico-
bacteriile sunt responsabile, în special, de infes-
tarea lichidului amniotic dupå ruperea prematurå
a membranelor sau prin contiguitate de la un
focar de endometritå;

• streptococul de grup B, gonococul, virusul her-
petic ¿i miceliile (Candida) infesteazå nou-nå-
scutul, în special în cursul pasajului prin filiera
pelvigenitalå;

• germenii cei mai diver¿i pot fi responsabili de
contaminarea postnatalå a nou nåscutului, dar –
actualmente – agen¡ii patogeni cel mai frecvent
întâlni¡i sunt virusurile respiratorii, entero-
virusurile, rotavirusurile, stafilococii ¿i germenii
gram-negativi enterici.

5 Se realizeazå frecvent bronhopneumonii neonatale.
6 Posibilitatea infec¡iei postnatale cu virus hepatitic B ¿i/sau imunodeficien¡ei umane.



275REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

BIBLIOGRAFIE

1. Avery GB – Néonatology, JB Lippincott Co, Philadelphia, Toronto,
1981

2. Feigin RD, Cherry JD – Textbook of pediatric infections diseases,
WB Saunders Co, Philadelphia, 1981

3. Hault G, Labrunel B, Beaufils F et al – Pediatrie d’urgence, 3e

ed, p. 461-607, Flammarion Médecine Sciences, Paris, 1988
4. Marks MI – Pediatric Infectious Diseases for the practitioner, ch 3, p.

123-215, Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, 1985
5. Perelman R, Amiele/Tisson CI, Desbois JC – Périnatologie,

Maloine, Paris, 1985
6. Popescu V., Arion C., Dragomir D. – Infec¡iile nou-nåscutului,

Editura IMF, Bucure¿ti, 1981

7. Popescu V., Dragomir D., Ene¿el Anica, O¿anu Doina,
Arion C. – Mecanisme patogenice în infec¡iile neonatale. În: Roman
O (ed) Septicemiile la copi, p. 95-113, Direc¡ia Sanitarå a Jud.
Prahova, Ploie¿ti, 1981

8. Remington JS, Klein JO – Infectious diseases of the fetus and
newborn infant. WB Saunders Co, Philadelphia, 1983

9. Roberton NRC – Manual of Neonatal Intensive care, Edward
Arnold, London, 1981

10. Roberton NRC – Textbook of Neonatology, Churchill Livingstone,
Edinburgh, London, Melbourne, New Zork, 1986

11. Voyer M – Infection bactérienne néonatale. În: Moyyiconacci P,
Saudubray JM (eds); Pédiatrie, ch 5, p.  410-417, Flammarion
Médecine/Sciences, Paris, 1982

Adresa de coresponden¡å:

Prof. Dr. Valeriu Popescu, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bulevardul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucure¿ti


